Εταίροι στο Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
DeSqual παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα»
Μεσολόγγι-Αγρίνιο
Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
κα Μίνα Κυζιρίδη
Τηλέφωνο: 0030 26410 39783/00302641039750/
E-mail: panael@otenet.gr
www.desqual-leonardo.eu

DeSqual
Ανάπτυξη διασφάλισης της Αειφόρου ποιότητας
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Γιατί
Σε πολλά προγράμματα ποιότητας για την
Επαγγελματική

Εκπαίδευση

και

Κατάρτιση

(ΕΕΚ), όπως το EQAVET (Ευρωπαϊκή Διασφάλιση
της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση), έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη
δημιουργία και την εφαρμογή μιας σταθερής
δομής

ενός

συστήματος

ποιότητας.

Μόλις

εδραιωθεί και εφαρμοστεί ένα σύστημα, ο
Grue Service AS

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση αντανακλά αποκλειστικά
τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

φορέας παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (ΚΕΚ) μπορεί να αξιολογηθεί
από ομότιμους κριτές και να δεχτεί ανεξάρτητη
εξωτερική αξιολόγηση. Η συχνή εξωτερική
αξιολόγηση

δείχνει

ότι

πολλά

ΚΕΚ

αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρούν την
επίδοση

τους

όσον

αφορά

την

ποιότητα

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EQAVET σε

καθημερινή

βάση.

Με

άλλα

λόγια:

αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διασφαλίσουν

σχέση

με

τα

υπάρχοντα

επιτυχημένα

προγράμματα για τη διασφάλιση της ποιότητας.

τη βιώσιμη εφαρμογή των απαιτήσεων EQAVET
στα συστήματα ποιότητας τους.

Η Κοινοπραξία
Η κοινοπραξία του προγράμματος DeSqual
αποτελείται

Το απτό αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού
μπορεί να περιγραφεί ως εξής: αύξηση της
ενημέρωσης όσον αφορά την ποιότητα και την
ποιότητα
της
συμπεριφοράς
μέσω
της
εφαρμογής
ενός
ειδικά
σχεδιασμένου
προγράμματος κατάρτισης βάσει στοιχείων, που
πληροί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία
βιώσιμης ανάπτυξης της ποιότητας και της
εφαρμογής των απαιτήσεων EQAVET σε ΚΕΚ για
άτομα με αναπηρία.

από

10

Ευρωπαίους

εταίρους.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι εταίρων:


Οργανισμοί ειδικών, που θα συνεισφέρουν
τεχνογνωσία και εμπειρία σε προγράμματα
κατάρτισης

για

να

συμβάλλουν

στην

ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα, την
ατομική συμπεριφορά σε θέματα ποιότητας
και την κουλτούρα της ποιότητας


Ειδικοί οι οποίοι έχουν εμπειρία στο να
εκπαιδεύουν συμβούλους

Προστιθέμενη Αξία

Στόχοι του προγράμματος
Ο

κύριος

στόχος

δημιουργήσει

μια

του

DeSqual

βιώσιμη

είναι

να

διασφάλιση

της

ποιότητας σε ΚΕΚ για άτομα με αναπηρία σε
Ευρωπαϊκό

πλαίσιο.

Η

βιωσιμότητα

θα

επιτευχθεί με την ενίσχυση, τη βελτίωση και την
αύξηση της ενημέρωσης σε θέματα ποιότητας,
την κουλτούρα που αφορά τον πολιτισμό και
την

ποιότητα

της

συμπεριφοράς

των

εργαζομένων σε ΚΕΚ.
Θα αναπτύξουμε και θα δοκιμάσουμε ένα
προσαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη
διασφάλιση της ποιότητας στους φορείς που
παρέχουν

επαγγελματική

εκπαίδευση

και

κατάρτιση για τα άτομα με αναπηρία. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε



Φορείς

παροχής

επαγγελματικής

Στοιχεία καινοτομίας προέρχονται από την

εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ήθελαν

εξειδίκευση στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα

να δημιουργήσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη

των ΚΕΚ, τον τομέα της βιομηχανίας και τον

της ποιότητας μέσα από τη βελτίωση της

τομέα

που

κουλτούρας της ποιότητας, της ενημέρωσης

εκπροσωπείται από έναν αριθμό Ευρωπαίων

για την ποιότητα και τη συμπεριφορά

εταίρων. Το πρόγραμμα κατάρτισης που θα

σχετικά με θέματα ποιότητας

της

κοινωνικής

περίθαλψης,

αναπτυχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα έχει



Ένας

εξωτερικός

εξειδικευμένος

εθνικό και διεθνή αντίκτυπο. Το DeSqual θα

οργανισμός που θα πραγματοποιήσει τη

διευκολύνει

διαδικασία

επίσης

τη

μεταφορά

της

και

την

αξιολόγηση

των

καινοτομίας μεταξύ των διαφόρων τομέων,

προϊόντων καθώς και την αξιολόγηση της

δημιουργώντας ένα πλαίσιο αμοιβαίας μάθησης.

επίδρασης του προγράμματος εκπαίδευσης

